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PATVITRTINTA 

Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus 

2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-68 

 

Panevėžio rajono švietimo centro 

2018 m. birželio mėnesio veiklos planas  

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Lektorius (iai) Dalyviai 

Atsakingas 

asmuo 
Data Vieta Pastabos 

1 
Seminaro „Pažink save ir 

kitus“ I d. 

Artūras 

Šiukšta 

Projekto „Pažink save ir 

kitus“ dalyviai 

Renata 

Jankevičienė 

06-06 

10:00 
Švietimo centras 

Registracija baigta 

Projektą „Pažink save ir 

kitus“ finansuoja 

Panevėžio rajono 

savivaldybės 

administracija 

2 

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys „Kodas 

kūrybiškumui mokant anglų 

kalbos“ 

Kristina 

Urbonienė 

Šiaulių rajono anglų 

kalbos mokytojai 

Renata 

Jankevičienė 

06-06 

12:00 

Šiaulių r. Ginkūnų 

Sofijos ir 

Vladimiro Zubovų 

mokykla 

Būtina registracija  

(iki birželio 3 d.)  

www.prsc.lt 

Kaina 12 eurų 

3 

Metodinė išvyka „Specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymo galimybės 

netradicinėse erdvėse“ 

Jungtinė 

lektorių grupė 

Logopedai, specialiojo 

ugdymo pedagogai, 

mokytojų padėjėjai 

Renata 

Jankevičienė 

06-07 

10:00 
Biržų rajonas 

Būtina registracija  

(iki birželio 5 d.)  

www.prsc.lt 

Išvykimas 8.30 val. nuo 

Panevėžio rajono 

savivaldybės 

Edukacijos kaina 15 eurų, 

kelionės kaina priklausys 

nuo dalyvių skaičiaus 



2 

 

4 

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys „Interaktyvūs 

metodai kolektyvo emocinei 

aplinkai gerinti“ 

Vida Lipskytė 
Naujamiesčio 

gimnazijos mokytojai 

Loreta 

Šalčiūnienė 

06-07 

11:00 

Naujamiesčio 

gimnazija  

5 

Seminaro „Priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo dermė“  

II dalis 

Jungtinė 

lektorių grupė 

Priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

pedagogai 

Nijolė 

Mogilovienė 

06-11 

10:00 
Rokiškis 

Išvykimas 8.00 nuo 

„Vyturio“ progimnazijos. 

Kelionės kaina priklausys 

nuo dalyvių skaičiaus. 

Būtina registracija  

(iki birželio 5 d.)  

www.prsc.lt 

6 

Seminaro „Ugdymas iš vaiko 

perspektyvos“  

III dalis 

Jungtinė 

lektorių grupė 
Tikslinė grupė 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

06-12 

12:00 
Švietimo centras 

Tarptautinio projekto 

„Early childhood education 

– building sustainable 

motivation and value 

paradigm for life / 

Ankstyvasis ugdymas – 

tvarios motyvacijos ir 

gyvenimiškų vertybių 

kūrimas“ veiklos 

7 

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys–edukacinė išvyka 

„Kultūros edukacijos svarba 

ugdymo procese“ 

Jungtinė 

lektorių grupė 

Pažagienių mokyklos-

darželio pedagogai 

Loreta 

Šalčiūnienė 

06-13 

00:00 
Telšių rajonas 

 

8 
Seminaras „Žmogaus savastis. 

Unikalumo atpažinimas“ 

Vaidas 

Arvasevičius 
Tikslinė grupė 

Loreta 

Šalčiūnienė 

06-13 

10:00 
Švietimo centras 

Būtina registracija  

(iki birželio 11 d.)  

www.prsc.lt 

Projektą „Socialinė 

emocinė sveikata“ 

finansuoja Panevėžio 



3 

 

rajono savivaldybės 

administracija 

9 

Programos „Gamtamokslinės 

ir bendrųjų kompetencijų 

gilinimas pradiniame ugdyme 

atsižvelgiant į OECD PISA 

tyrimo rezultatus“ pristatymas 

Irmantas 

Adomaitis 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Renata 

Jankevičienė 

06-15 

10:00 
Švietimo centras 

Būtina registracija  

(iki birželio 11 d.) 

 www.prsc.lt 

Renginys nemokamas, 

trukmė 3 akad. val. 

Susidomėjusieji mokytojai 

bus pakviesti dalyvauti 

ilgalaikėje programoje. 

10 

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys „Pažinkime GIS – 

kurkime skaitmeninius 

žemėlapius 

(pradedantiesiems)“ 

Aušra 

Skrebienė 

Geografijos, istorijos, 

informacinių 

technologijų, 

ekonomikos, 

matematikos, lietuvių 

kalbos ir literatūros 

mokytojai 

Renata 

Jankevičienė 

06-20 

10:00 

Raguvos 

gimnazija Registracija baigta 

11 

Respublikinė konferencija 

„Ateities švietimas 

ekonomikoje“ 

Jungtinė 

lektorių grupė 
Ekonomikos mokytojai 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

06-20 

10:00 

Viešbutis 

„Gabija“ ,  

Vytauto g. 40, 

Palanga 

Konferencija vyks birželio 

20–21 d. 

Kaina 80 eurų (LJA 

tinklo mokytojams), 

 95 eurai (ne LJA 

tinklo mokytojams). 

Registracija  

(iki birželio 12 d.)  

http://www.lja.lt/ 

12 Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys „Technologijos ir 

Jungtinė 

lektorių grupė 
Tikslinė grupė 

Renata 

Jankevičienė 

06-20 

10:00 

Ukmergės ir 

Panevėžio rajonas 

Būtina registracija  

(iki birželio 15 d.)  

www.prsc.lt 



4 

 

dailė: formalusis ir 

neformalusis ugdymas“ 

13 

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys-edukacinė išvyka 

„Istorinis, kultūrinis, gamtinis 

paveldas – viena iš ugdymo 

prielaidų, ugdančių mokinių ir 

mokytojų kompetencijas“ 

Jungtinė 

lektorių grupė 

Paliūniškio pagrindinės 

mokyklos komanda 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

06-21 

00:00 
Telšių kraštas 

 

14 
Išvyka „Kėdainių krašto 

istorija“ 

Jungtinė 

lektorių grupė 

Savišvietos klubas 

„Savi“ 

Renata 

Jankevičienė 

06-21 

08:00 
Kėdainių rajonas 

Būtina registracija  

(iki birželio 18 d.)  

www.prsc.lt 

15 

Edukacinė išvyka „Edukacinę 

vertę turinčios mokymo(si) 

aplinkos ir jų panaudojimas 

ugdymo procese“ 

Jungtinė 

lektorių grupė 

Berčiūnų pagrindinės 

mokyklos komanda 

Birutė 

Savickienė 

06-22 

08:00 
Kupiškio rajonas 

Būtina registracija  

(iki birželio 18 d.) 

 www.prsc.lt 

 

Planas gali būti keičiamas 


